
360° Inkoopprestatiemeting 

Geïnteresseerd?  
Voor meer informatie of een afspraak kunt u contact 
opnemen met Supply Value. U kunt ons bereiken op:  

T: 06 24516244 of M: info@supplyvalue.nl. 

Wilt u weten hoe de inkoopafdeling presteert? 
Bent u benieuwd hoe uw omgeving de inkoop-
functie beoordeeld?  Focust inkoop zich op de 
juiste prioriteiten? Vraagt u zich af welke kansen 
belangrijke stakeholders voor u zien? Dan is de 
360° inkoopprestatiemeting van Supply Value 
iets voor uw organisatie! 

 

 

www.supplyvalue.nl | 06 24516244 | info@supplyvalue.nl 

Over Supply Value? 

Supply Value is uw partner bij het realiseren van duur-
zame verbeteringen en innovaties in inkoop en supply  
management. Supply Value beschikt over een uitge-
breid portfolio van diensten en producten. Of het nu 
gaat om het verbeteren van uw inkoopproces, het 
doen van een leveranciersselectie of aanbesteding, het 
integreren van een nieuwe leverancier of het imple-
menteren van een inkoopsysteem. Supply Value 
zorgt dat dit op tijd, binnen budget en volgens de voor-
af vastgestelde acceptatiecriteria gebeurt. 

Wat is de Supply Value 360° Inkoopprestatiemeting? 

Met de 360° inkoopprestatiemeting meet u de presta-
tie van uw inkoopafdeling volgens uw belangrijkste 
stakeholders. De 360° inkoopprestatiemeting is tot 
stand gekomen in samenwerking met de Hogeschool 
Arnhem Nijmegen en gebaseerd op actuele weten-
schappelijke literatuur en praktische inzichten van 
inkoopmanagers. De prestatiemeeting bestaat uit een 
web-enabled vragenlijst onder de interne klant, me-
dewerkers en leveranciers van de inkoopafdeling  en 
het management van uw organisatie.  
 
Iedere stakeholder krijgt een  toegespitste  vragen-
lijst. Op deze manier worden de inkoopprestaties ge-
meten aan de hand van een 360°  feedbackmodel. Het 
invullen neemt maximaal 10 minuten van uw stake-
holder in beslag. 
 
Het figuur hieronder geeft aan uit welke onderdelen 
de 360° inkoopprestatiemeting bestaat: 
 

Voor wie is de 360° inkoopprestatiemeting? 

Het onderzoek is bestemd voor middelgrote en grote 
organisaties die professioneel aan de slag zijn of willen 
met inkoop- en supplymanagement. 

Hoe werkt het? 
 Intake: we maken een afspraak, bespreken uw 

wensen en verwachtingen en stemmen benodigde 
gegevens af; 

 Uitvoering enquête: we voeren de enquête uit en 
monitoren de voortgang; 

 Terugkoppeling: we analyseren de resultaten en 
presenteren u concrete aanbevelingen in een dui-
delijk rapport; 

 Vervolgstappen: we lichten het rapport toe en 
bepalen in overleg de vervolgstappen. 

Voordelen van 360° inkoopprestatiemeting: 

 Inzicht in de prestaties van de inkoopafdeling; 
 Concrete aanbevelingen en verbeteringtips; 
 Inzicht in uw eigen sterke en zwakke punten; 
 Inzicht in uw kansen en bedreigingen; 
 Voordelig door gebruik van  standaard vragen; 
 Direct inzetbaar; 
 Gebaseerd op theorie, gevalideerd in de praktijk; 
 Toevoegen van organisatiespecifieke onderzoeksge-

bieden mogelijk; 
 Aan te passen aan uw eigen huisstijl. 

Leverancierstevredenheid

Inkoopprestatiemeting

Interne klanttevredenheid
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Inkoopproces     


